
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про затвердження форм для проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок 

коштів обласного бюджету та Порядку проведення перевірки достовірності 

інформації, наведеної в конкурсній пропозиції» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про 

затвердження форм для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання 

(реалізації)яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного 

бюджету та Порядку проведення перевірки достовірності інформації, наведеної 

в конкурсній пропозиції» (далі – розпорядження голови обласної державної 

адміністрації) видається у зв’язку з необхідністю реалізації Указу Президента 

України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні», яким затверджено Національну 

Стратегію розвитку громадянського суспільства  на 2016 – 2020 роки, 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами та доповненнями) 

та обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням IV сесії обласної Ради VII скликання 

від 14 квітня 2016 року № 110- VII.  

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою вирішення порушеного питання є: створення сприятливих умов 

для подальшого розвитку громадянського суспільства на Харківщині; 

підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства; 

забезпечення участі громадських лідерів у формуванні та реалізації державної і 

регіональної політики; стимулювання громадської активності.  

3. Правові аспекти 

Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», яким затверджено 

Національну Стратегію розвитку громадянського суспільства  на 2016 – 2020 

роки,  постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами та 

доповненнями) та обласна цільова Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням IV 

сесії обласної Ради VII скликання від 14 квітня 2016 року № 110- VII. 
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4. Фінансово-економічне обґрунтування 

У пп. 3.1 пункту 3 «Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань 

регіональної політики» розділу 7 «Основні заходи Програми» обласної цільової 

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням IV сесії обласної Ради VII скликання від 14 квітня 2016 

року № 110- VII, передбачено виділення коштів обласного бюджету на надання 

фінансової підтримки на реалізацію проектів і програм інститутів 

громадянського суспільства. 

5. Позиція зацікавлених органів       

 Проект рішення не зачіпає інтересів інших органів. 

6. Регіональний аспект       

 Дане розпорядження сприятиме реалізації Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 № 68/2016, 

формуванню сприятливого середовища для посилення ролі громадянського 

суспільства, залученню потенціалу його організацій до процесів формування та 

здійснення державної та регіональної політики, вирішенню питань місцевого 

значення та виконанню обласної цільової Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням IV сесії 

обласної Ради VII скликання від 14 квітня 2016 року № 110- VII. 

7. Громадське обговорення       

 Текст проекту рішення не потребує громадського обговорення та буде 

оприлюднено у встановленому законодавством порядку.  

 

Начальник Управління масових 

комунікацій Харківської обласної 

державної адміністрації      В.В. Аннопольська  

 

 

«____» ____________ 2017 р. 


